
BYENS VAND

Kurset afholdes 
23/8/2011 og 27/10/2011
DANVA
Godthåbsvej 83 
8660 Skanderborg
 
21-22/9/2011
Västra Hamnen Malmö
Nærmere information følger.

Pris
For institutioner, der 
giver tilskud til Dansk 
Byplanlaboratorium eller 
medlemmer af DANVA: 
kr. 7.800,- 
For andre: kr. 9.900,-
I prisen er inkluderet 
fuld forplejning over-
natning i Malmø samt 
deltagermateriale.

Tilmelding
Via mail til nd@danva.dk 
senest mandag den 1.august.. 
Ved afbud herefter betales et 
gebyr på kr. 500,-. Ved afbud 
efter den 15. august betales 
hele afgiften.

Kontaktpersoner
Niels Dengsøe
DANVA
Godthåbsvej 83 
8660 Skanderborg 
tlf. 87 93 35 68, nd@danva.dk

Ny W. Øhlenschlæger 
Dansk Byplanlaboratorium 
Nørregade 36
1165 København K
tlf. 33 17 72 78
nwo@byplanlab.dk Kursus over 3 gange i

Skanderborg (23/8/2011) 
Malmø (21-22/9/2011)

Skanderborg (27/10/2011)                              

Baggrund og indhold
Der er behov for at tænke håndteringen af 
byens vand på en ny måde. Stadig oftere 
regner det så kraftigt, at hverken kloakker 
eller åer kan følge med. Resultatet er, 
at vandet står højt i gader og kældre. 
Klimaforandringerne er en realitet, og 
det udfordrer vores måde at håndtere 
regnvandet på. 

Ofte er det muligt at løse kapacitets-
problemerne samtidigt med, at man 
øger de rekreative kvaliteter i 
byens rum. Men det kræver, at man 
arbejder langt mere integreret med 
planlægningen af byen og dens vand- og 
spildevandsforsyning, end det sker i dag. 

Kurset har til formål at inspirere til nye 
løsninger samt at udvikle redskaber og 
samarbejder, der kan være med til at sikre 
en bæredygtig håndtering af byens vand.

Tværfaglige teams
Det kræver viden og engagement på 
tværs af fagligheder og sektorer. Derfor 
er det en bærende idé i kurset, at hver 
kommune/forsyning tilmelder en gruppe 
af medarbejdere. Den optimale gruppe 
har repræsentanter fra alle relevante 
fagligheder, fx: 
•	 Forsyningsvirksomhed
•	 Planafdeling
•	 Vej og park afdeling
•	 Miljømyndighed

Hvis du er i tvivl om tilmeldingen, så 
kontakt en af arrangørerne. 

Egne caseprojekter
Kurset afholdes over 3 gange med ca. 
4 ugers interval. Der er indlagt tid til at 
arbejde med egne cases på kurset, men 
deltagerne skal  også være indstillet 
på at lave hjemmearbejde mellem 
kursusgangene.

Rådgivere er velkomne på kurset, men 
kommune/forsynings grupper har første 
prioritet. 



23. august i Skanderborg

9.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen 

10.10 På vej mod klimarobuste byer 
og en bæredygtig håndtering af 
byens vand 
Ved professor Marina Bergen Jensen, 
Københavns Universitet

11.00 Præsentationsrunde 

11.30 Inspiration fra Danmark og 
udlandet 
Ved Marina Bergen Jensen, KU

12.30 Frokost 

13.30 Tværfaglighed og sprogets 
faldgruber 
Ved områdechef Lykke Leonardsen, 
Center for Park og Natur, Københavns 
Kommune

14.00 De juridiske udfordringer 
Ved konsulent Jens Plesner, DANVA

14.20 Regnvand i Vandhuset

14.50 Kaffe

15.10 Kickstart på egen case i grupper

16.10 Bydelen Nye i Århus 
Et eksempel på planlægning og vand-
forvaltning på bydelsniveau 
Ved seniorrådgiver Carsten Fjordbak, 
Niras, Klima & Miljø

16.30 Refleksioner over dagen og 
hjemmearbejde til næste gang 

16.50 Tak for i dag

INSPIRATION * UDFORDRINGER IDEER * LØSNINGER * CASES FORANKRING * FORMIDLING 

21. september i Malmø

10.00 Registrering og kaffe

10.30 Velkommen 

10.40 Inspiration fra Danmark og 
udlandet 
Ved civilingeniør Søren Gabriel, 
Orbicon 

11.15 Konceptudvikling og sparring på 
egne cases i grupper
Ved Søren Gabriel, Orbicon
Marina	Bergen	Jensen,	KU	m.fl. 

12.15 Frokost
 
13.15 Fra idé til projekt
Metoder til konkretisering af cases
Ved Søren Gabriel, Orbicon

13.35 Konceptudvikling og sparring på 
egne cases i grupper
Ved Søren Gabriel, Orbicon
Marina	Bergen	Jensen,	KU	m.fl. 

15.45 Vandets kvalitet og kvantitet
Ved Søren Gabriel, Orbicon 

16.15 Udflugt til Västra Hamnen og 
Augustenborg i faggrupper

19.00 Middag 

20.30 Præsentationer fra udflugten 

22. september i Malmø

8.45 Opsamling fra i går 

9.00 Præsentation af cases 

10.30 pause

10.45 Konceptudvikling og sparring på 
egne cases i grupper
Ved Søren Gabriel, Orbicon
Birgitte	Hoffmann,	DTU	m.fl. 

12.00 Frokost 

13.00 Storytelling
Hvordan får man bragt vand på 
dagsordenen hos kollegaer, politikere 
og borgere?
Ved lektor Birgitte Hoffmann, DTU 
Management

13.45 Konceptudvikling og sparring på 
egne cases i grupper
Ved Søren Gabriel, Orbicon
Birgitte	Hoffmann,	DTU	m.fl. 
 
15.15 Refleksioner over dagene og 
hjemmearbejde til næste gang

15.30 Tak for i dag

27. oktober i Skanderborg

9.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen

10.05 Hvordan får man idéerne og 
løsningerne ind i planerne? Odense 
Kommunes erfaringer med bl.a. 
helhedsplaner og byggemodning 
Ved planlægger Susanne Gerdes, 
Odense Kommune

10.35 Spildevandsplanen som redskab 
-i samarbejdet mellem forsyningen og 
kommunen
Ved projektleder Inge Halkjær Jensen, 
Århus Vand  

11.05 Plenumdiskussion 

11.30 Udstilling af gruppernes projekter 

12.00 Frokost

13.00 Reality check
Feedback på gruppernes “gode historie”  
fra et eksternt panel af udenforstående 
bl.a. en politiker og en fagperson 

15.00 Kaffe

15.20 Realiseringsstrategier
Fra idé til strategi og handling. Oplæg 
og opsamling på dagen
Ved chefkonsulent Johan Bramsen, 
Pluss

16.00 Opsamling og afslutning

16.30 Tak for denne gang


